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como ontEm, como sEmpRE

o MdB continua sendo o partido com maior capilaridade 
em Goiás. São 123 mil filiados, que garantem a liderança 
em Goiás. Como acontece desde os anos 80, quando era a 
grande frente de oposição ao regime miliar em todo o país. 
Íris Reende é testemunha viva dessa história. Nos anos 80, 
dividia a liderança do partido com Henrique Santillo e Mauro 
Borges. Hoje, ainda tem a liderança questionada em alguns 
momentos, mas segue como figura maior do partido.

Boa pREsEnça
Quase 10% da popuação goiana possui filiação em alguma sigla.
 
nova sigla

A esquerda promete furar a fila e formar um novo partido no 
Brasil. O movimento é comandado pelo governador do Ma-
ranhão Flávio Dino e deve ser colocado em prática logo após 
as eleições municipais, com a fusão do PSB e do PcdoB, já 
abrigando projeto mais à esquerda de oposição a Jair Bolso-
naro, visando 2022. A sigla pretende abrigar outras lideran-
ças que estão hoje descontentes, como é o caso do deputa-
do Marcelo Freixo (PSOL-RJ). PT e PDT estão fora do projeto.
  
Em goiás
O deputado Elias Vaz pode ser o líder da nova sigla em Goiás. Con-
seguiu o primeiro mandato federal do PSB, que já esteve nas mãos 
de Júnior Frioi, Vanerlan Cardoso e Lúcia Vânia. PcdoB segue nanico.

viávEl
O novo partido já iniciaria a vida com fundo partidário 
maior do que siglas tradicionais como o PSDB e o DEM.

Ex-amigo

Ex-prefeito de Campinaçu, Nenzão virou notícia mais 
uma vez. Ele foi um dos presos por operação da Polícia 
Civil, que investiga desvios cometidos na Codego. Solto 
depois de cinco dias, acusou perseguição políica na inves-
tigação da Policia Civil do ex-amigo Ronaldo Caiado.
 
REmEmBER
No ano passado, o Diário Central mostrou entrevista de 
Nenzao à missora de rádio em Campinaçu, onde se gaba-
va de ser padrinho de Lincoln Tejota. Disse que colocou o 
afilhado na vice de Caiado. Disse, à época, ainda que tinha 
uma empresa que buscava recursos públicos para os mu-
nicípios. Mas que seria um trabalho legal. 

patinando
Enquanto a esquerda se assanha com nova sigla, o Alian-
ça Pelo Brasil vai sendo deixado para escanteio. Apoiado-
res do presidente Bolsonaro já buscam abrigo no PRTB, 
onde está o vice hamilton Mourão. 

dEBatE   
Com a pandemia estabilizada, o governador de São 
Paulo João Dória participa de live nesta terça para de-
bater as opções de retomada da econmia. Pelas redes 
sociais do PSDB. 

Big BRothER goiânia

Caindo para 20 o número de pré-candidatos com pos-

turas ativas na corrida pela Prefeitura de Goiânia. Me-
tade passa a ficar de olho mais na vice de Íris do que 
na boca da urna. 

Fato novo
A proibição de coligações para eleição de vereadores está 
forçando as siglas ao lançamento de candidatos para for-
talecer suas chapas. Deve faltar dinheiro para campanhas, 
repetindo o drama vivido por Djalma Araújo na Rede, na 
eleição passada.

REcoRdE
O número de candidatos a prefeito deve ficar entre 12 e 
15, o maior da história de Goiâia.

FôlEgo cuRto
A regra é apostar em rede social agora. Campanha, 
mesmo, só em setemrbro.

ExpERiência
Entre os que mantem o nome, estão dois deputados fe-
derais, seis estaduais e quatro vereadores. A lista inclui 
ainda o prefeitoÍris Rezende que, na remota hipóstese 
de desistir, seria substituido por Maguito Vilela, que já 
foi tudo em Goiás. Ex-parlamentares como Sandes Jr e 
Wilder Moraes mantém os nomes vivos.

sEm volta
A reabertura do comércio segue como caminho sem 
volta em Goiânia. As feiras especiais voltam a partir 
desta terça com metade dos expositores. O grande 
desafio agora é fazer cmprir os protocolos. As festas 
dão traalho em vários municíoos goianos. 

o nosso platô
O número é alto, com mais de mil mortes registradas em 
média por dia. Mas a Covid19 chegou à estabilidade no Bra-
sil, o que indica para o platô. Seguindo agora com preocupa-
ções e soluções regionais. 

coRREntE do BEm 
Bela iniciativa da cantora Maria Eugênia, que coman-
dou três lives na semana passada para lembrar histó-
rias e a música do letrista Otávio Daher, que nos dei-
xou dias atrás. Trabalho valorizado.  

poR quE?
As emas são vistas como simbolo do comunismo.

marcelohel@gmail.com

“O medo de amar é o medo ser livre”. 
(Fernando Brant)



3terça-feira, 21 de julho de 2020 política

educação

Glaustin defende ao governo federal 
renovação e fortalecimento do Fundeb

o deputado federal 
Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) sugeriu 

nesta segunda-feira (20) 
a reformulação da con-
traproposta do governo 
federal para renovar e 
fortalecer o Fundo Nacio-
nal da Educação Básica 
(Fundeb), em reunião de 
líderes partidários com o 
ministro-chefe da Secre-
taria de Governo, general 
Luiz Eduardo Ramos, no 
Palácio do Planalto.  A 

Câmara dos Deputados 
votaria a proposta de 
emenda à Constituição 
(PEC) nesta semana, mas 
o presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
deve aguardar o texto 
alternativo para pautar 
a matéria no plenário.

Glaustin destacou a 
insatisfação da catego-
ria educacional com as 
mudanças defendidas 

pelo governo no parecer 
da deputada federal Pro-
fessora Dorinha Seabra 
(DEM-TO). “Durante o fim 
de semana, ouvi muita 
gente da área, em ge-
ral bastante preocupada 
com os rumos da educa-
ção em 2021”, disse o de-
putado. “Acredito em um 
meio-termo entre os dois 
textos. Este ano de 2020 
está sendo bem compli-

cado para as escolas e 
nós parlamentares temos 
obrigação de pelo menos 
amenizar esse quadro, em 
vez de agravá-lo.”

O parecer da relatora 
torna permanente o Fun-
deb e aumenta de 10% 
para 20%, nos próximos 
seis anos, a parcela de 
contribuição da União ao 
fundo. Já o governo fede-
ral busca destinar parte 

desses repasses à trans-
ferência direta de renda a 
famílias em idade esco-
lar, ao instituir um mo-
delo de voucher, com va-
lores pré-definidos para 
as escolas investirem na 
primeira infância.

Na avaliação de Glaus-
tin, se houver mais tempo 
para diálogo, as duas pro-
postas de renovação do 
Fundeb podem se aproxi-

mar de um consenso. De 
qualquer forma, segundo 
ele, esse acordo precisa 
ser rápido, uma vez que 
a versão atual do fundo 
perde validade em 31 de 
dezembro de 2020. Por se 
tratar de uma PEC, para 
ser aprovada, a matéria 
necessita do apoio de 
pelo menos dois terços 
dos parlamentares, em 
dois turnos de votação.

deputado federal 
marcou posição 
nesta segunda-
feira (20) em 
encontro com o 
ministro-chefe 
da Secretaria de 
Governo, general 
Ramos, e líderes 
partidários
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Parlamentares podem ser convocados 
antes do final do recesso
Processos da Governadoria 
de Goiás, protocolados no 
mês de julho no Parlamento 
estadual podem ser objeto 
de votação na possível con-
vocação do Governo para 
esta ou na próxima sema-
na. Uma das matérias que 
poderá será votada nesta 
convocação trata da minir-
reforma, proposta pelo Exe-
cutivo, protocolada com nº 
3084/20, que cria a Secreta-
ria de Estado da Retomada, 
além de outras alterações 
em órgãos já existentes. A 
matéria não teve votação 
conclusiva em junho, uma 
vez que vários parlamen-
tares apresentaram emen-
das em Plenário.

Ailém do projeto da mi-
nireforma, ainda constam 
da lista mais oito matérias. 
Dentre elas, três voltados 
à autorização de crédito. 
São eles: o protocolo  nº 
3319/20, referente à Se-

cretaria de Estado da Ad-
ministração; o processo nº 
3321/20, referente à Secre-
taria de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços; e o de 
nº 3329/20, que trata do 
Fundo Estadual do Trabalho 
(FET) e do Fundo Estadual 
de Assistência Social (FEAS).

Já o processo nº 
3320/20, autoriza a aqui-
sição, por doação onerosa 
no Município de Inhumas, 
de imóvel urbano; o pro-
cesso nº 3328/20, voltado 
à suspender extraordina-
riamente as medidas ad-
ministrativas especificadas 
na redação da matéria; 
o  de nº 3323/20, em que 
é abordada a segregação 
da massa de segurados do 
Regime Próprio de Previ-
dência Social do Estado 
de Goiás (RPPS/GO). Tam-
bém fazem parte da lista, 
dois vetos, o processo nº 
3324/20, que veta inte-

gralmente o autógrafo de 
Lei n º 52, de 24 de junho 
de 2020, e o nº 3322/20, 
que veta parcialmente o 
autógrafo de Lei nº 48, de 
18 de junho de 2020.

Minirreforma
A matéria altera a Lei nº 

20.491, de 25 de junho de 
2019, a qual estabelece a 
organização administra-

tiva do Poder Executivo. 
Conforme a redação da 
proposta, o intuito é o de 
“promover ajustes na 
estrutura organizacio-
nal do Estado, como a 
adequação de compe-
tências, a alteração da 
terminologia de unida-
des administrativas nas 
estruturas básica e com-
plementar, além de mu-

danças de subordinação e 
transferência de cargos”.

O governador Ronal-
do Caiado (DEM), ressal-
ta que o esperado com a 
aprovação desse projeto “é 
um aparato estadual mais 
habilitado à implementa-
ção das políticas públicas 
voltadas ao desenvolvi-
mento dos objetivos e das 
estratégias de ação gover-

namental. Consequente-
mente, haverá a garantia 
de uma estrutura adminis-
trativa capaz de favorecer 
a realização de investi-
mentos em áreas essen-
ciais”, pontuou o chefe do 
Executivo goiano.

A proposta de criação 
da Secretaria de Estado da 
Retomada, visa fortalecer 
e priorizar a geração de 
trabalho, o financiamento 
e o empreendedorismo, 
e ainda, a promoção de 
eventos voltados à quali-
ficação profissional para a 
retomada do crescimento 
da renda no estado. Con-
forme assinalou o gover-
nador, “essa sempre foi 
uma área de grande im-
portância para garantir a 
inclusão social, haja vista 
os níveis de desemprego 
em nosso país, agravados 
recentemente com a pan-
demia da covid-19”.
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Prefeitura orienta feirantes 
no retorno das atividades

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia (Sedetec), está 
realizando um trabalho de 
orientação nas feiras sobre 
os protocolos de retorno 
seguro das atividades nes-
ta terça-feira (21/07).

Todas as barracas mon-
tadas deverão manter 
distância mínima de 2m 
e a feira deve funcionar 
com 50% de feirantes em 
sistema de revezamento.  
A portaria com os proto-
colos pode ser  conferida 
neste link.

As regras foram defini-
das pela Sedetec de acordo 
com os Protocolos Gerais e 
Específicos da Secretaria 
de Estado da Saúde e da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), e ainda, de 
acordo com o manual de 
boas práticas da Secretaria 
do Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (SEAPA) em relação às 
Feiras Livres.

A iniciativa visa cons-
cientizar os feirantes sobre 
a importância de seguir as 
regras para evitar o contá-
gio e manter as atividades 
abertas, após quatro me-
ses de interrupção. A Se-
detec também elaborou 
uma cartilha orientativa 
de como adotar algumas 
estratégias para a pre-
venção da disseminação 
do coronavírus.

Para o diretor das feiras 
livres e mercados munici-
pais, Daniel Antônio, o mais 
importante nesse momen-

to é a orientação por parte 
dos servidores das feiras 
nas bancas para verificar 
se os protocolos estão 
sendo cumpridos e sa-
nar dúvidas.

“Os mercados munici-
pais estão funcionando 
com todos os protocolos 
de saúde, tanto os do mu-
nicipal como os do esta-
do, os permissionários 
também tem feito com 
muito encargo o dever de 
casa, construindo ainda 
mais para que todos vol-
tem aos poucos ao traba-
lho com segurança e res-
ponsabilidade”, diz.

O secretário da Sedetec 
Walison Moreira reforça 
que no primeiro momento 
a fiscalização, que fica a 
cargo da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento Ur-
bano e Habitação (Sepla-
nh) com apoio da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM), 
terá caráter educativo. 

“Eles ficaram quatro 
meses sem poder traba-
lhar, a última coisa que 
queremos é autuar, a pre-
feitura trabalha pelo di-
álogo e entendimento. 
Protocolos criados com 
inúmeras reuniões, para 
que apenas medidas efica-
zes fossem tomadas, pois 
os feirantes já estão fragi-

lizados economicamente”, 
pontua sobre a preocupa-
ção de não incluir medidas 
desnecessárias que apenas 
oneraria o setor.

Walison também des-
taca que o distanciamen-
to de 2 metros de distân-
cia e a manutenção do 
distanciamento de 1 me-
tro entre as pessoas, além 
do uso da máscara, são as 
principais medidas entre 
as que foram construí-
das após várias reuniões 
com representantes das 
feiras da capital. 

“Tivemos uma grande 
reunião antes da reabertu-
ra com lideranças de feiras, 
são inúmeros representan-
tes, algumas são grandes 
e possuem vários líderes, 
mas acordamos que é de-
ver de todos zelarem para 
que os protocolos sejam 
respeitados para que não 
precisemos voltar a fe-
char novamente”, explica 
o titular da Sedetec.

Além disso, deve ser 
disponibilizado álcool em 
gel 70% para clientes e 
funcionários, limpeza das 
superfícies frequentemen-
te e desinfectar com álco-
ol 70%. Os locais também 
deverão disponibilizar li-
xeiras, de preferência com 
tampa e pedal, e em caso 

de troco em dinheiro, re-
comenda-se devolver em 
saco plástico para que não 
haja contato direto.

O secretário também 
salienta que o Mercado 
Central de Goiânia da Rua 
03 segue as regras do su-
permercado.  Já o Cameló-
dromo do Centro, na Rua 
4, segue as regras de gale-
rias. “Ele não entrou antes 
porque não tinha condi-
ções, mas com protocolos, 
com a limitação de 50%, 
com rodízio, pôde retomar. 
Esta semana vamos obser-
var o que funciona ou não 
e, caso necessário, aperfei-
çoar as regras”, diz.

Nas feiras livres re-
comenda-se observar as 
boas práticas de operações 
divulgadas pela SEAPA, 
além de manter distância 
de 2 metros entre bancas 
vizinhas (lateral). Para as 
feiras especiais deve-se 
manter distância mínima 
de 2 metros entre bancas 
vizinhas e distância míni-
ma de 3 metros nos corre-
dores para livre circulação.

Nas feiras livres e espe-
ciais podem ter feirantes 
que vendem alimentos. 
Inclusive com consumo 
no local, mas para isso ele 
precisa estar sentado, não 
pode consumir no local em 

pé. Mesas com 4 cadeiras 
e 2 metros de umas das 
outras. Os pedidos devem 
ser feitos no balcão e as 
mesas e cadeiras devem 
ser higienizadas com ál-
cool 70% após o uso de 
cada cliente.

São 32 feiras especiais 
na capitai aptas a retornar 
após quatro meses com 
interrupção por conta das 
medidas de enfrentamen-
to ao novo coronavírus. 
A retomada faz parte do 
processo gradual e res-
ponsável do retorno das 
atividades econômicas e 
não econômicas.

Feira Livre
É a feira de produtos ali-

mentares, hortifrutigran-
jeiros, laticínios, carnes e 
derivados, dentre outros.

Feira Especial
É a feira de artigos ar-

tesanais, produtos naturais, 
antiquários, obras de arte, 
pequenos animais domés-
ticos e de artigos de fabri-
cação caseira, da micro e 
pequena indústria, das coo-
perativas de produção e de 
entidades jurídicas sem fins 
lucrativos, dentre outros.

Revezamento
O revezamento sema-

nal deve ser feito entre 
bancas impares e pares, a 
iniciar pelas bancas de nú-
meros ímpares. Exemplo: 
primeira semana de fun-
cionamento, devem exe-
cutar os seus trabalhos as 
bancas de número 1,3,5,7 
e assim sucessivamente, 
conforme o número total 
de bancas da feira.

Já na semana seguinte, 
devem executar os seus 
trabalhos as bancas de 
número 2,4,6,8 e assim 
sucessivamente. A me-
dida deve garantir que 
todas as bancas funcio-
nem quinzenalmente e 
atinjam o distanciamento 
necessário. Caso não seja 
possível o revezamento 
pela numeração, deve ser 
feita a intercalação entre 
as bancas, de modo que 
assegure o distancia-
mento obrigatório.

Para cumprir todas 
as normas os feirantes 
deverão ter paciência e 
colaborar com as autori-
dades responsáveis para 
que não haja nenhum 
prejuízo no enfrenta-
mento à pandemia. Em 
caso do não cumprimen-
to dos protocolos suge-
ridos, pode resultar e 
advertência ou suspen-
são das autorizações.

Segmento 
retorna nesta 
terça-feira 21/07 
com uma série 
de protocolos de 
segurança, como 
distanciamento 
entre barracas 
e redução da 
metade do 
número de 
bancas 
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Dona Raiz lança campanha 
“SEU MELHOR PARA O MUNDO”

o mundo passa por 
uma infinidade de 
transformações e 

de maneira acelerada. O 
consumo de produtos e 
serviços nunca mais será 
o mesmo. A pandemia 
trouxe, definitivamente, 
um sentimento forte para 
as relações de consumo: 
a empatia. As pessoas, 
mais do que nunca, que-
rem comprar de empre-
sas cidadãs, que praticam 
o bem e ajudam a melho-
rar a qualidade de vida 
da comunidade onde está 
inserida.

Neste cenário, a Dona 
Raiz, marca da GSA Alimen-
tos, traz um novo conceito 
de relacionamento com 
seus parceiros: a campa-
nha “SEU MELHOR PARA 
O MUNDO”. São desen-
volvidas ações voltadas 
para despertar nas pesso-
as sentimentos bons, em-
patia e renovação de que 
há esperança e que dias 
melhores virão.

Novas conexões, 
com mais 
qualidade

O consumidor é o prin-
cipal foco para as ações. 
Ele é convidado a ter um 
novo olhar sobre a vida, 
focando em relaciona-

mentos de qualidade, 
doação e otimismo. Tudo 
isso através da divulga-
ção, nos pontos de ven-
da, redes sociais e ações 
variadas, de mensagens 
positivas e otimistas.

A preocupação é divul-
gar o melhor não só em 

relação a nutrir o corpo, 
mas também estimular 
as pessoas a cuidarem 
das suas emoções e rela-
ções interpessoais. “SEU 
MELHOR PARA O MUN-
DO” é uma ação concreta 
que pretende promover a 
reflexão e ajudar as pes-

soas a criarem novas e 
melhores conexões com a 
família e amigos. Em cada 
área do supermercado 
uma ação é desenvolvida.

Em parceria, com o 
Bretas Armazém, Empó-
rio Prime e Supermer-
cado Leve – alguns dos 

supermercados que fa-
zem a venda dos produ-
tos da marca Dona Raiz 
- são disponibilizados 
totens personalizados 
com a  oferta de álcool 
em gel para a higieni-
zação das mãos. 

Na área dos caixas, é 
desenvolvida “POR EN-
QUANTO, MANTENHA A 
DISTÂNCIA!”. Foram apli-
cados adesivos no chão 
que mostram o distancia-
mento ideal de 1,5 metros 
das pessoas. O objetivo é 
incentivar os consumido-
res a manterem a distância 
sugerida como forma de 
reduzir o contágio.

Outro ato é a “MENSA-
GEIRA DO BEM”. A Dona 
Raiz irá compartilhar 
mensagens positivas 
através dos sistemas de 
sons dos estabelecimen-
tos parceiros. O conteúdo 
passará dicas para en-
frentar a pandemia com 
segurança e otimismo.

Na ação “NUTRIR AS 
RAIZES DO PRÓXIMO”, há 
o incentivo para que o 
consumidor faça doações 
para pessoas em situações 
de vulnerabilidade social. 
Em supermercados par-
ceiros foram montadas es-
tações de doações. Assim, 
os clientes têm um lugar 
para deixar alimentos não 

perecíveis, materiais de 
higiene e livros infantis. E 
a cada quilo de item rece-
bido, a Dona Raiz reforça-
rá e doará o dobro. 

Todos os itens recebi-
dos serão entregues em 
comunidades carentes nas 
proximidades da fábrica 
da GSA, em Aparecida de 
Goiânia (GO). As entregas 
serão divulgadas pelo Ins-
tagram @donaRaiz. 

Além disso, a Dona Raiz 
conta com reforço  das in-
fluenciadoras digitais. Ca-
rol Morais, Carol Siqueira 
e Júlia Ottoni  realizam um 
amigo secreto de genti-
lizas. Espalhando amor e 
delicadeza nas redes so-
ciais. Além das gentilezas 
do amigo secreto, todas as 
amigas receberão um kit 
Dona Raiz, mostrando que 
sempre é possível dobrar o 
afeto ao próximo.

Diversão
Para os amantes de 

música, já estão disponí-
veis nas plataformas de 
música - Spotify e Deezer 
– playlists especiais para 
alegrar vários momentos 
da vida, São quatro op-
ções de seleções musi-
cais destinadas a ativida-
des do dia a dia. São elas: 
acordando com tranquili-
dade, fim de tarde.

Um novo olhar para a vida e para o próximo
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criado por lei de 1999 e instalado quase dez anos depois, 
o Parque Cascavel é um patrimônio da cidade de Goiâ-
nia e uma das maiores referências da Região Sudoeste 

da nossa cidade. Uma referência gerada pela oportunidade 
de lazer, prática esportiva e encontro das pessoas. E tem gen-
te que ainda não se tocou para isso. No final de semana, um 
incêndio criminoso consumiu parte da área verde do parque, 
na Vila Rosa. 

Goiânia vem sendo reconhecido há anos pela qualidade 
de vida que oferece aos seus habitantes. Dois pontos sem-
pre são ressaltados: a oportunidade de negócios e as áreas 
verdes, que consolidam essa característica. As gestões muni-
cipais vêm fazendo a sua parte. Mesmo com dificuldades que 
o setor público enfrenta, são cerca de 50 parques instalados 
na cidade. Precisa de maior cuidado com a manutenção? Sim. 
Mas a população tem que ser parceira, dando a sua parcela 
de contribuição.  

Atos de puro vandalismo, como esse do final de sema-
na, não contribuem em nada com a nossa cidade. O consolo 
que fica é que esses atos devem ser encarados como exceção. 
Hoje, existem vários grupos que se preocupam com o parque 
e com a região. E que tem trabalhado pelas benfeitorias na 
região.

Em 2017, por exemplo, aconteceu ali uma audiência pú-
blica no Dia Mundial da Água, para discutir a situação do 
parque, especialmente quando ao assoreamento do espelho 
d’água. Dali, surgiram outras reuniões, foram desengavetados 
projetos e a revitalização surgiu, com a realização de obras de 
contenção, reforma dos brinquedos e das instalações. Este é o 
caminho que deve ser seguido.

O Parque Cascavel é patrimônio da cidade de Goiânia e 
cartão postal da Região Sudoeste. Foi concebido para isso. 

A união do poder público, de empresas que atuam na re-
gião e da população organizada vai proporcionar vida longa 

ao Parque Cascavel, com um trabalho constante de melhoria. 
Que os atos de vandalismo sejam punidos. E que fiquem 

na memória da região apenas como lição de que devemos 
investir na educação ambiental e preservar o meio ambiente. 
É o caminho certo e seguro para garantir sempre uma melhor 
qualidade de vida em nossa cidade.  

Gustavo 
Cruvinel
É vereador, presidente 
da Comissão do 
Meio Ambiente

Cascavel, patrimônio de Goiânia
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Resultados de testes irão 
para o Ministério da Saúde

Todos os resultados 
de testes de diag-
nóstico para detec-

ção do novo coronavírus 

(covid-19) feitos em labo-
ratórios das redes pública 
e privada terão de ser no-
tificados ao Ministério da 
Saúde (MS). A obrigação 
está prevista em portaria 
publicada no Diário Oficial 
da União de hoje (21).

A portaria 1.792 altera 
uma outra portaria, publi-
cada em março deste ano 
(a de número 356). Ela é 

válida tanto para resulta-
dos positivos como negati-
vos, inconclusivos e corre-
latos “qualquer que seja a 
metodologia utilizada”. 

Ainda segundo a porta-
ria, a notificação deverá ser 
feita no prazo de 24 horas, 
contado a partir do resul-
tado do teste, “mediante 
registro e transmissão de 
informações na Rede Na-

cional de Dados em Saúde 
(RNDS)”.

Notificação
Caberá aos gestores e 

responsáveis pelos respec-
tivos laboratórios fazer a 
notificação. A fiscalização fi-
cará sob a responsabilidade 
do gestor de saúde local. O 
não cumprimento das de-
terminações pode configu-

rar infração sanitária, além 
de acarretar na aplicação de 
penalidades como adver-
tência, multa ou interdição 
do estabelecimento.

Foi dado aos labora-
tórios prazo de 15 dias, 
contados a partir da pu-
blicação da portaria, para 
fazerem as adequações 
necessárias relativas ao 
uso da rede RNDS. A soli-

citação de uso dessa rede 
pode ser feita por meio 
do endereço eletrônico: 
https://servicos-datasus.
saude.gov.br/.

A documentação técni-
ca e de suporte para even-
tuais dúvidas sobre o uso 
da rede está disponibiliza-
da no endereço eletrônico: 
https://servicos-datasus.
saude.gov.br/.

Notificação deve 
ser feita em 
24 horas, a 
partir do teste
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Mais de 700 mil receberão 
amanhã a primeira parcela 
do auxilio emergencial
A Caixa vai creditar a 
primeira parcela do au-
xílio emergencial para 
721.337 beneficiários a 
partir de amanhã (22), 
para os nascidos em 
janeiro. Os beneficiá-
rios entram no ciclo 1 
do novo calendário de 
pagamento, que passou 
a ser organizado em ci-
clos de crédito na pou-
pança social digital e 

saque em espécie.
Os beneficiários que vão 

receber a primeira parcela 
do auxílio emergencial 
no ciclo 1 fizeram o ca-
dastro entre 17 de junho 
e 2 de julho. O crédito e 
o saque são escalonados 
pelo mês de aniversário.

Segundo esse calendá-
rio, nascidos em janeiro 
recebem no dia 22; em 
fevereiro, em 24 de julho; 

em março, 29 de julho; 
em abril, 31 de julho; em 
maio, 5 de agosto; em ju-
nho, 7 de agosto; em julho, 
12 de agosto; em agosto, 
14 de agosto; em setem-
bro, 17 de agosto; em ou-
tubro, 19 de agosto; em 
novembro, 21 de agosto; e 
em dezembro, 26 de agos-
to. O saque em dinheiro 
será entre os dias 25 de 
julho e 17 de setembro.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPleTo 4 PoR-
TAS ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 
C/ AR+dh ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCAS e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMelhA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICo doNo 2.0 
FleX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PNeuS NoVoS ACeI-
To TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. entrada + parcelas 592,83 R$. 

ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PleTA ACeITo TRoCA e FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe duPlA ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMelho 
2003 CoMPleTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoleIl R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 R$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 lT 1 ST TRoPICAl VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVel PQ INd. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Você sabe o que é Krav Magá?

o Krav Magá é a De-
fesa Pessoal Isra-
elense e significa 

em Hebraico Combate 
de Contato. A técnica foi 

criada na década de 1940 
por Imi Lichtenfeld e até 
1964 era uma arte secre-
ta do Mossad, do Shabak 
(serviço geral de seguran-
ça) e das Unidades de Eli-
te do Exército Israelense. 
A partir daí começou a ser 
ensinada à população ci-
vil em Israel e nas demais 
unidades do exército. 

O Krav Magá não exi-
ge força física e se ba-
seia nos movimentos 

naturais do corpo com 
golpes curtos e rápi-
dos que visam atingir 
os pontos sensíveis do 
corpo do oponente. ”A 
ideia é aplicar o golpe 
com maior transferência 
de peso e maior veloci-
dade na direção do alvo. 
Assim qualquer pessoa, 
independentemente de 
sua força física, seu tama-
nho ou seu gênero, pode 
praticar o Krav Magá”, 

afirma Avigdor Zalmon, 
presidente da Federação 
Internacional de Krav 
Magá e responsável pelo 
ensino da arte no Estado 
de São Paulo.

De acordo com Zal-
mon, o Krav Magá vai 
além da atividade física 
e é uma filosofia de vida 
baseada em honestida-
de, humildade, solidarie-
dade, educação e respei-
to, valores ensinados e 

trabalhados constante-
mente nas aulas.

Através dos treinos na 
Federação Internacional 
de Krav Magá você vai 
aprender a se defender, 
superar o medo da vio-
lência e do bullying, re-
cuperar sua autoestima 
e autoconfiança e andar 
mais seguro na rua.

“Sempre acreditei que 
uma federação forte e 
com credibilidade tra-

ria benefícios para os 
alunos e para os instru-
tores, compartilhando 
e enriquecendo assim 
o conhecimento da fi-
losofia. Por isso criei a 
Federação Internacional 
de Krav Magá com o ob-
jetivo de ensinar a prá-
tica para ser utilizada 
em diversos momentos 
de perigo com extrema 
segurança e responsabi-
lidade”, finaliza Zalmon.

Arte de defesa 
Israelense pode 
ser praticada por 
qualquer pessoa
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